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รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
คร้ังที่  2/2549

วันพุธที่  1  มนีาคม 2549
ณ  หองประชุมสารสิน ช้ัน 2 อาคารแกนกัลปพฤกษ มหาวิทยาลัยขอนแกน

-------------------------------------------

ผูมาประชุม
  1. พลต ํารวจเอกเภา  สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน   ประธาน
  2. นางผาณิต  นิตทิัณฑประภาศ           อปุนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  3. พล.ต.อ.สมชาย  ไชยเวช กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  4. นายสมพร  กลิ่นพงษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  5. นายสุชาติ  เมืองแกว กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  6. ศ.กนก  วงษตระหงาน     กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  7. รศ.ศักรินทร  ภูมิรัตน กรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  8. นางสาวนวพร  เรืองสกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
  9. นายเฉลิมชัย  วงษนาคเพ็ชร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
 10. นายอภิสิทธิ์ รุจิเกียรติกํ าจร ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
 11. รศ.สุมนต   สกลไชย                               อธิการบดี
 12. ผศ.พิศิษฐ  โจทยกิ่ง ประธานสภาคณาจารย
 13. รศ.ดํ ารงค  หอมดี          รองอธิการบดีฝายบริหาร
                 กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากผูแทนรองอธกิารบดี
 14. รศ.ประจักษ  พัวเพ่ิมพูลศิริ คณบดคีณะสัตวแพทยศาสตร

      กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 15. รศ.สลุัดดา  ลอยฟา        คณบดคีณะศึกษาศาสตร
       กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 16. รศ.กติติชัย  ไตรรัตนศิริชัย        คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร
       กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูแทนคณบดี
 17. รศ.จิตเจริญ  ไชยาคํ า ผูอํ านวยการศูนยบริการวิชาการ

กรรมการสภามหาวทิยาลยัจากผูแทนผูอ ํานวยการ
 18. รศ.เชิดชัย  ตันติศิรินทร                           กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                   จากคณาจารยประจํ า
 19. รศ.กิ่งฟา  สินธุวงษ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
 20. ศ.เมธา  วรรณพัฒน                                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง
                                                                  จากคณาจารยประจํ า
 21. รศ.วันเพ็ญ  วิโรจนกูฏ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
 22. รศ.มนตรี  บุญเสนอ        กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากการเลือกตั้ง

จากคณาจารยประจํ า
 23. นายบุญญฤทธิ์  สมบัติหลาย               กรรมการสภามหาวิทยาลยัจากการเลือกตั้ง

                     จากขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย
 24. รศ.กลุธิดา  ทวมสุข                 รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ

              กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย
 25. นางสังวาลย  ชางทอง                                 ผูชวยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผูไมมาประชุม  (เน่ืองจากติดราชการ  หรือภารกิจสํ าคัญ)
1. นายเจตน  ธนวัฒน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
2. นายเตช  บนุนาค         กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
3. นายทองใบ  ทองเปาด กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
4. ศ.จีระ  หงสลดารมภ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
5. ศ.ปยะวัติ  บุญ-หลง               กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
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6. นายพิสิฐ  ลีอ้าธรรม                    กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

ผูเขารวมประชุม
 1. ผศ.อารมย  ตัตตะวะศาสตร รองอธิการบดีฝายแผนและสารสนเทศ
 2. รศ.รังสรรค  เนียมสนิท รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากร
 3. รศ.พิศาล  ศิริธร รองอธิการบดีฝายวิจัย
 4. ผศ.ลขิิต  อมาตยคง รองอธิการบดีฝายพัฒนานักศึกษา
 5. ผศ.วิชัย  ณีรัตนพันธ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
 6. ผศ.วันชัย  สุมเล็ก รักษาราชการแทนรองอธกิารบดฝีายวทิยาเขตหนองคาย

เร่ิมประชุมเวลา        09.00  นาฬกิา

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงตอที่ประชุม
-ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองที่เลขานุการแจงตอที่ประชุม

2.1  ประกาศส ํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แตงต้ังกรรมการสภามหาวทิยาลัยผูทรงคุณวฒุิ
        ของมหาวิทยาลัยขอนแกน

กรรมการและเลขานกุารเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ มหาวิทยาลัยไดเสนอขอโปรดเกลาฯ
แตงตัง้ นายเฉลมิชยั วงษนาคเพ็ชร นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยขอนแกนคนใหม เปนกรรมการ
สภามหาวทิยาลยัผูทรงคณุวฒิุของมหาวทิยาลยั แทน  นายสารกจิ  ถวลิประวตั ิ ตามขอบงัคบัมหาวทิยาลยั
ขอนแกน วาดวยการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ.
2541 และ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547 น้ัน

บดัน้ีส ํานักราชเลขาธกิารไดนํ าความกราบบงัคมทลูพระกรุณาทราบฝาละอองธลุพีระบาท
และมพีระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ แตงตัง้ นายเฉลมิชยั วงษนาคเพช็ร เปนกรรมการสภามหาวทิยาลยั
ผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว ตั้งแตวันที่ 12 มกราคม 2549  ตามส ําเนาประกาศส ํานักนายกรัฐมนตรี เร่ือง
แตงตัง้กรรมการสภามหาวทิยาลยัผูทรงคณุวฒิุ ของมหาวิทยาลัยขอนแกน ลงวันที่ 17 มกราคม 2549

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ และแนะนํ าตัว
ทีป่ระชุมรับทราบ และใหการตอนรับดวยความยินดี

2.2 รายงานเหตกุารณที่เกี่ยวของกับการคัดคานนายกรัฐมนตรี
 อธกิารบดเีสนอตอทีป่ระชุมวา มหาวิทยาลัยขอรายงานเหตุการณการคัดคานนายก
รัฐมนตรี ในสวนที่เกี่ยวของกับบคุลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ดังน้ี

1. เม่ือประมาณตนเดือนกุมภาพันธหนังสอืพิมพผูจัดการขอใช ศูนยประชุมอเนกประสงค
กาญจนาภิเษก เปนที่ชุมนุมอภิปรายเพ่ือคดัคานนายกรัฐมนตรี   ซ่ึงมหาวทิยาลัยไดขอยกเลิกการใหใช
สถานที่   และตอมา นายสนธิ ลิม้ทองกุล ไดปฏิเสธการมาบรรยายพิเศษของคณะพยาบาลศาสตรที่ได
เชิญไวกอนหนาน้ีแลว เน่ืองในโอกาสครบรอบ 30 ปของคณะฯ ซ่ึงไมไดเปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับการเมือง
แตประการใด

2. มีความเคลือ่นไหว ในสวนของบุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแกน ในชวงเดือน
กมุภาพันธ  ดังน้ี

- มีการออกแถลงการณของกลุมนักวิชาการเพื่อสังคม ซ่ึงเปนบุคลากร มข. ประมาณ
10 คน  2  ฉบบั มีเน้ือหาเกีย่วกบัการขาดจริยธรรมของนายกรัฐมนตรี และเรียกรองใหนายกรัฐมนตรีลาออก
                    -    11 ก.พ.  มีนักศึกษาชุมนุมหนาพระรูป ที่บึงแกนนคร  ประมาณ 5-10 คน
                    -    21 ก.พ.  มีการตัง้โตะเชิญชวนใหลงชื่อถอดถอนนายกรัฐมนตรี ที่โรงอาหารคณะ
แพทยศาสตร โดยมีบคุลากรอกีกลุมหน่ึงตั้งโตะใหลงชื่อสนับสนุนนายกรัฐมนตรีดวยเชนกัน ซ่ึงไดขอมูล
จากบคุลากรคณะแพทยฯวา มีผูรวมลงชื่อเพ่ือถอดถอนไมนอยกวา 50 คน และมีผูลงชื่อสนับสนุน
ประมาณ  8 คน

- 15-24 ก.พ. มีการเชญิชวนใหลงชือ่ถอดถอนนายกรฐัมนตรี ทีศ่นูยอาหารมหาวทิยาลยั
จากการสอบถามนกัศึกษา  ไดขอมูลวามีผูเขารวมลงชื่อถอดถอน ประมาณ 60 คน

-   22 ก.พ. มีการจัดอภิปราย และเชญิชวนนกัศกึษาและประชาชน รวมลงชือ่เพ่ือถอดถอน
นายกรัฐมนตรี  ณ ศาลาพระราชทานปริญญาบัตร   มีผูเขารวมประมาณ  600 คน
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          - ไดมีการนัดหมายใหไปชุมนุมที่สนามหลวง   ในวันที่  5 มีนาคม 2549
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ และประธานใหขอคิดเห็นวาการทีม่หาวทิยาลัยไมใหใชสถานที่

ของมหาวิทยาลัย เพือ่กจิกรรมทางการเมืองฝายใดฝายหน่ึงเปนส่ิงที่ถูกตองเหมาะสมแลว

2.3  การรวมประชุมหารือกับนายกรัฐมนตรี
          อธกิารบดเีสนอตอที่ประชุมวา เม่ือวันที่ 17 กมุภาพันธ 2549 นายกรัฐมนตรีไดเชิญ
อธกิารบดสีถาบันอุดมศึกษาตางๆ รวมประชุมเพ่ือหารือใน  3 เร่ือง โดยมีเร่ืองแนวทางในการแกไข
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  เปนหลัก โดยนายกรัฐมนตรีไดขอความรวมมือให
มหาวิทยาลัยท ําวจัิยเพ่ือเสนอแนวทางแกไขรัฐธรรมนูญฯตามหลักวิชาการ และมอบให สกอ.เปนเจาภาพ
ในการจัดการเร่ืองดงักลาว  ซ่ึงมหาวิทยาลัยสามารถเสนอโครงการไดมหาวิทยาลัยละไมเกิน 1 โครงการ
งบประมาณโครงการละประมาณ  500,000 บาท    สวนอกี 2 เร่ืองทีไ่ดมีการหารือคือ เร่ืองกองทุน ICL
และเร่ืองการสงเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย  ในประเด็นกลไกการใหการสนับสนุนงานวิจัย  ซ่ึงจะนํ า
เสนอใหสภามหาวิทยาลัยทราบในโอกาสตอไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

2.4 รายงานความคืบหนาของรางพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแกน
   อธกิารบดเีสนอตอทีป่ระชมุวา ตามทีก่อนหนาน้ีรางพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัขอนแกน

ไดอยูระหวางการเสนอเขาวาระการประชมุของสภาผูแทนราษฎรทีจ่ะเปดสมัยประชมุในเดอืนมีนาคม 2549
แตเน่ืองจากมีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผูแทนราษฎรไปแลว เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ  ที่ผานมา   ดังน้ัน
อาจมผีลกระทบตอรางพระราชบญัญตัฯิดงักลาว  คอืหากมีการเลอืกตัง้ใหม และไดสภาผูแทนราษฎรชดุใหม
แลว  รัฐบาลชดุใหมยืนยันรางพระราชบัญญัติฯ ภายใน 60 วัน กส็ามารถด ําเนินการตอไปไดตามข้ันตอน
ทีค่างอยูเดิม  แตหากรัฐบาลไมยืนยัน รางพระราชบัญญัติฯดังกลาว ก็เปนอันตกไป ตองเร่ิมด ําเนินการ
ตามกระบวนการใหมทัง้หมด

  จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

2.5  ผลการจัดงานขอนแกนมาราธอนนานาชาติ
ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เสนอตอที่ประชุมวา การจัดงานขอนแกน

มาราธอนนานาชาติ คร้ังที ่3 เม่ือวนัอาทติยที่  22  มกราคม 2549 ไดเสร็จสิน้แลว และถอืวาประสบความ
ส ําเร็จอยางดี  ซ่ึงเกดิจากความรวมมือของทุกฝายที่เกี่ยวของ สรางชื่อเสียง  และบรรลุเปาหมายที่
ตองการใหการจัดวิง่ขอนแกนมาราธอนนานาชาติ เปนประเพณีของจังหวัดขอนแกน กอใหเกิดความ
สมัพันธอนัดขีองชาวมหาวิทยาลัยขอนแกน และชาวเมืองขอนแกน เปนการรวมมือทั้งภาครัฐและเอกชน
เนนการมีสวนรวมของชุมชน  สงเสริมการออกกํ าลังกาย   ตลอดจนการสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัด
ขอนแกน   มีผูเขารวมแขงขันประมาณ  50,000 คน  ประเภทมาราธอนประมาณ  600  คน ฮารฟมาราธอน
ประมาณ  800  คน  มินิมาราธอนประมาณ  5,000 คน   และการเดินวิ่งเพ่ือสุขภาพ มีผูเขารวมกิจกรรม
ประมาณ   40,000 คน     ส ําหรับการจัดงานขอนแกนมาราธอนนานาชาติคร้ังตอไป กํ าหนดเปน
วนัอาทิตยที่  28 มกราคม 2550  คาดวาการจดักิจกรรมดังกลาวจะเจริญเตบิโตย่ิงข้ึนในทุกป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3  เร่ืองรับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
    คร้ังที ่1/2549 เมื่อวันพุธที่ 18 มกราคม 2549
 ทีป่ระชมุไดพิจารณารายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 1/2549 เม่ือวันที่ 18

มกราคม 2549  แลว มีมติรับรองรายงานการประชุมคร้ังดังกลาว โดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 4  เร่ืองสืบเน่ือง

4.1 รายงานสถานภาพสินทรัพยและการลงทุนของมหาวิทยาลัยขอนแกน
       เพียงวันที่  17  กมุภาพันธ  2549

รองอธกิารบดฝีายบริหารเสนอตอทีป่ระชมุวา มหาวทิยาลยัขอรายงานสถานภาพสนิทรัพย
และการลงทุนของมหาวิทยาลัย และรายจายจากเงินรายไดเพียงวันที่  17  กมุภาพันธ  2549 ดังนี

1. สถานภาพสินทรัพยและการลงทุน

ประเภท จํ านวนเงิน
(บาท)

จํ านวนเงิน
(บาท)

สินทรัพย 4,169,595,267.52
   ก) ประเภทดอกผลใชได 3,859,498,972.28
   ข) ประเภทดอกผลมีขอกํ าหนด 310,096,295.24
การลงทุน 4,169,595,267.52
    เงินฝากธนาคาร/สถาบนัการเงิน 1,858,855,267.52 1,858,855,267.52
   ตราสารหนี้ 1,910,740,000.00

พันธบัตร 1,129,980,000.00
หุนกู (รวมบรรษัทเงินทนุ) 422,000,000.00
อื่นๆ 358,760,000.00

   ตราสารทุน 400,000,000.00*
หุนสามัญ -
กองทนุรวมทีล่งทนุในหุน 400,000,000.00

* NAV ณ วนัที่  17 กมุภาพันธ 2549  = 10.69  บาท
  ราคาปดตลาดหลกัทรัพยกองทนุรวมวายภัุกษ = 9.09  เปนเงิน  363,600,000.-บาท

2. รายได
     2.1 ดอกเบีย้รับปงบประมาณ 2549 ( 1 ต.ค.2548 – 17 ก.พ. 2549 )    37,804,139.91 บาท

3.  รายจายจากเงินรายไดของมหาวทิยาลยั ในปงบประมาณ 2549 (1 ตลุาคม 2548 -17 กมุภาพันธ 2549)
3.1 งบบุคลากร  27,155,396.46     บาท
3.2 งบดํ าเนินงาน           182,470,497.30     บาท
3.3 งบลงทุน    3,458,476.17     บาท
3.4 งบเงินอุดหนุน           456,954,983.24     บาท
3.5 รายจายอื่นๆ           106,960,739.36     บาท

รวม           777,000,092.53     บาท

4. สหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน
มหาวทิยาลัยขอนแกนใหกูยืมเงินจํ านวน 150,000,000.00 บาท
ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2549  เงินตนคงเหลือ 145,000,000.00 บาท
มข. ไดรับดอกเบี้ยจากสหกรณออมทรัพยแลว จํ านวน 7 งวด (ก.ค.2548 – ม.ค. 2549)
        เปนเงิน  3,267,123.29  บาท

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5  เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา

5.1 ขออนุมติัต้ังงบประมาณเงินรายไดประจํ าปงบประมาณ 2549 เพิ่มเติม
รองอธกิารบดีฝายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา มีคณะซ่ึงมีความจํ าเปนตอง

ตัง้งบประมาณเงินรายไดประจํ าปงบประมาณ 2549 เพ่ิมเติม ดังน้ี
1. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขออนุมัติตั้งงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม

ส ําหรับงานจดัการศึกษาสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   87,387,300 บาท  โดยมีรายรับเพ่ิมข้ึน
จํ านวน 87,387,300 บาท  จากคาธรรมเนียมการศึกษา และคาสมัครสอบคัดเลือก  เน่ืองจากคณะ
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มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรวมกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ กระทรวงมหาดไทย ไดมีโครงการ
ความรวมมือเพ่ือผลติบณัฑิตระดบัปริญญาตรีหลกัสตูร รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง
ทองถิน่ โดยรับนักศึกษาในภาคปลายปการศึกษา 2548 จํ านวน 240 คน และผลิตบัณฑิตระดับปริญญา
โทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการปกครองทองถิน่ โดยรับนักศกึษารุนที ่2  จํ านวน
1,514 คน ซ่ึงเปนการรับนักศึกษาเพิ่มข้ึนจากแผนการรับเดิม

2. คณะทันตแพทยศาสตร ขออนุมัตติัง้งบประมาณเพิ่มเติม ในงานจัดการศึกษาสาขา
ทนัตแพทยศาสตร 5,000,000 บาท  โดยตั้งรายรับจากเงินทนุส ํารองสะสม 5,000,000 บาท  เน่ืองจากในป
การศกึษา 2548 คณะทนัตแพทยศาสตรรับนักศกึษา เพ่ิมข้ึนอีก 25 คน จึงจํ าเปนตองจัดซ้ือครุภัณฑการ
ศกึษาเพือ่รองรับการผลติบณัฑิตเพ่ิม และเพ่ือสนับสนุนการท ําวจัิยของบคุลากร รวมทัง้การนํ าเสนอผลงาน
และการตีพิมพเผยแพร ซ่ึงเปนการสนองตามนโยบายของมหาวทิยาลยัทีจ่ะเปนมหาวทิยาลยัแหงการวจัิย
ปจจุบนั คณะทนัตแพทยศาสตร มีเงินทนุส ํารองสะสม ทัง้สิน้ 43,072,607.60 บาท และในสิน้ปงบประมาณ
2549 จะมีทนุสํ ารองสะสมเพ่ิมอีก  2,334,100 บาท

3. คณะสถาปตยกรรมศาสตร ขออนุมัตติัง้งบประมาณเพ่ิมเตมิ ในงานจดัการศกึษา
สาขาสถาปตยกรรมศาสตร 2,832,100 บาท  เพ่ือเปนงบลงทุน โดยตั้งรายรับจากเงินทุนสํ ารองสะสม
2,832,100 บาท เน่ืองจากในปการศึกษา 2548 คณะสถาปตยกรรมศาสตร ขยายการรับนักศึกษาเพิ่มข้ึน
และจะเปดหลกัสตูรใหมระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ในชวงป 2549 –2552 จํ านวนหลายหลักสูตร
จึงจํ าเปนตองใชอาคาร หองปฏิบัติการ หองสมุด และพ้ืนที่อื่นเพ่ิมข้ึนอีกจํ านวนมาก แตไมไดรับการ
สนับสนุนงบประมาณแผนดิน และงบประมาณเงินรายไดในแตละป ก็ไมเพียงพอที่จะนํ ามาจัดสรรเพื่อการ
น้ีได  จึงจํ าเปนตองใชจากเงินทุนสํ ารองสะสม ปจจุบัน คณะสถาปตยกรรมศาสตร มีเงินทุนสํ ารองสะสม
ทัง้สิน้ 10,376,018.57 บาท และในสิ้นปงบประมาณ 2549 จะมีทุนสํ ารองสะสมเพ่ิมอีก  690,100 บาท
ทัง้น้ี ไดรับความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังที่ 3/2549 เม่ือวันที่ 15 กุมภาพันธ 2549
เรียบรอยแลว

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว มีมติอนุมัติงบประมาณเงินรายได ป 2549 เพิ่มเติม

ของ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะทนัตแพทยศาสตร และคณะสถาปตยกรรมศาสตร
ตามทีเ่สนอ

5.2 ประมาณการรายรับ-รายจาย สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน
         ประจ ําปงบประมาณ 2549

รองอธกิารบดฝีายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา ดวยสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
ขอนแกน  ไดจัดท ําประมาณการรายรับ รายจายประจํ าปงบประมาณ 2549 (1 ตุลาคม 2548 –30
กนัยายน 2549) เพ่ือเสนอขออนุมัติงบประมาณ  โดยมีรายไดเปนเงิน 8,271,112.68 บาท มีคาใชจายใน
การผลติรายการเพือ่ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัย 250,000.00 บาท   คาใชจายในการดํ าเนินงานของ
สถานีฯ 3,863,800.00 บาท  กํ าไรจากการดํ าเนินงาน 2,625,757.05 บาท และกํ าไรสุทธิ
2,363,181.35 บาท  ซ่ึงมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว มีมติอนุมัติงบประมาณ ตามประมาณการรายรับ-ราย

จายประจ ําปงบประมาณ 2549 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน ตามที่เสนอ

5.3 เสนอแตงต้ังคณบดคีณะเกษตรศาสตร และคณบดคีณะพยาบาลศาสตร
อธกิารบดเีสนอตอที่ประชุมวา  ตามคํ าสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 27/2548 ลงวัน

ที ่19 ธนัวาคม 2548 แตงตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะเกษตรศาสตร และคํ าสั่งสภามหาวิทยาลัย
ขอนแกน ที ่28/2548 ลงวนัที ่19 ธนัวาคม 2548  แตงตัง้คณะกรรมการสรรหาคณบดคีณะพยาบาลศาสตร
ตามล ําดับแลวน้ัน บัดน้ี คณะกรรมการสรรหาฯไดด ําเนินการสรรหาผูสมควรไดรับการพจิารณาแตงตัง้ ให
ด ํารงต ําแหนงคณบดคีณะเกษตรศาสตร และคณบดคีณะพยาบาลศาสตร ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
ขอนแกน วาดวยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2543 เสร็จเรียบรอยแลวปรากฏวา
รองศาสตราจารยอัศนี ปาจีนบูรวรรณ เปนผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งใหดํ ารงตํ าแหนงคณบดีคณะ
เกษตรศาสตร  และ รองศาสตราจารยเอื้อมพร ทองกระจาย เปนผูสมควรไดรับการพิจารณาแตงตั้งให
ด ํารงต ําแหนงคณบดีคณะพยาบาลศาสตร
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อน่ึง ตามทีไ่ดมีคํ าสั่งสภามหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 1  /2549  และ 2/2549 ลงวันที่
26  มกราคม  2549 แตงตั้งกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ไปแลวน้ัน  เน่ืองจาก รศ.ศักรินทร  ภูมิรัตน   และ คณบดคีณะวิศวกรรมศาสตร ติดภารกิจไมสามารถ
ปฏิบตัหินาทีก่รรมการสรรหาฯไดในวันที่กํ าหนด  จึงขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือแตงตั้งกรรมการสภา
มหาวทิยาลัยทานอื่นปฏิบัติหนาที่แทน

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว มมีติเห็นชอบและอนุมติัใหแตงต้ัง  รศ. อัศนี ปาจนีบรูวรรณ

ดํ ารงตํ าแหนงคณบดีคณะเกษตรศาสตร   และ รศ. เอ้ือมพร  ทองกระจาย  ดํ ารงตํ าแหนง
คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ตามที่เสนอ

สํ าหรับกรรมการสรรหาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  และกรรมการสรรหาคณบดี
คณะวทิยาการจัดการ ใหแตงต้ังกรรมการแทน ดังน้ี

1. กรรมการสรรหาคณบดบีณัฑติวทิยาลัย ใหแตงต้ัง นางผาณติ  นิติทณัฑประภาศ
แทน รศ. ศักรินทร ภูมรัิตน   และ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร  แทน คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร

2. กรรมการสรรหาคณบดคีณะวทิยาการจดัการ ใหแตงต้ัง คณบดีคณะศึกษาศาสตร
แทน คณบดีคณะวศิวกรรมศาสตร

5.4 ขออนุมติัหลักการการปรบัปรุงวธิกีารจดัเกบ็คาธรรมเนยีมการศกึษา
                  ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปการศึกษา 2549

กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยที่ประชุมคณบดี คราว
ประชุมคร้ังที่ 1/2549  เม่ือวนัที ่ 11 มกราคม 2549 ไดมอบหมายใหมีคณะทํ างานเพื่อพิจารณาปรับปรุง
อตัราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ของมหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียมการรองรับนโยบาย
ของรัฐบาลในการสนับสนุนการศึกษาตามระบบกองทุนกูยืมเงินเพ่ือการศึกษาที่เชื่อมโยงกับรายไดใน
อนาคต (ICL) ซ่ึงจะเร่ิมใชในปการศึกษา 2549 และในการประชุมคร้ังที่ 3/2549 เม่ือวันที่  15 
กมุภาพันธ 2549  ที่ประชุมคณบดีไดพิจารณาแนวทางที่คณะทํ างานเสนอ พรอมทั้งเหตุผลเชิงนโยบาย
และขอกฎหมายตางๆ ประกอบกันแลว มีมติดังน้ี

1. ใหจัดเกบ็คาธรรมเนียมการศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ สํ าหรับนักศึกษาที่เขาศึกษาใน
ปการศกึษา 2549 ตามอตัราเดมิทีก่ ําหนดไวในระเบยีบ/ประกาศของมหาวทิยาลยั เน่ืองจาก
มหาวิทยาลัยไดดํ าเนินการรับสมัครผูเขาศึกษาและประชาสัมพันธขอมูลคาใชจายในการเขา
ศกึษาในมหาวิทยาลัยในปการศึกษา 2549 ไปเรียบรอยแลว

2. ใหรวมคาธรรมเนียมการศึกษา ซ่ึงเดิมเรียกเก็บเปนรายการยอยๆ หลายรายการ จัดทํ าเปน
รายการเดียว (Single fee) และคิดเปนอัตราเหมาจายตอภาคการศึกษา เพ่ือรองรับ
นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับกองทุนกู  ยืมเ พ่ือการศึกษาที่ ผูกกับรายได ในอนาคต
(Income Contingent Loan : ICL) ซ่ึงจะเร่ิมใชในปการศกึษา  2549  เม่ือรัฐบาลประกาศใช
นโยบายนี้ ระบบงบประมาณของมหาวิทยาลัยจะเชื่อมโยงกับการจัดเก็บคาธรรมเนียมการ
ศกึษา ซ่ึงจะมีราคากลางเปนอัตราเดียวในแตละกลุมสาขาวิชา ดังน้ันการเก็บคาธรรมเนียม
เปนอัตราเดียวแบบเหมาจายจะเอื้อตอการบริหารงบประมาณใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน และ
สมัพันธกบัการสงเบิกจายเงินจากสํ านักงานกองทุนฯ

จึงใครขอเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักการปรับปรุงวิธี
การจัดเกบ็คาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปการศึกษา 2549 ซ่ึงไดรับความเห็นชอบ
จากที่ประชุมคณบดี คราวประชุมคร้ังที่ 3/2549 เม่ือวันที่  15  กมุภาพันธ  2549 เรียบรอยแลว ตามราย
ละเอียด ดังน้ี

1. อัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่จัดเก็บในปจจุบัน
ประกอบดวยรายการคาธรรมเนียม 3 สวนคือ (1) คาบํ ารุงการศึกษา (2) คาหนวยกติ ตามจํ านวน
ทีล่งทะเบยีนเรียน และ (3) คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ดังรายละเอียดตอไปน้ี

1.1 คาธรรมเนียมการศกึษา (ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษา
ส ําหรับนักศกึษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2533 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2538))
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รายการคาบํ ารุงการศึกษา ภาคการศึกษาตน
(1)

ภาคการศึกษาปลาย
(2)

คาข้ึน/ตอทะเบียนนักศึกษา 100
คาประกันของเสียหาย 500
คาบํ ารุงหองสมุด 200 200
คาบริการสุขภาพ 200
คาบํ ารุงสโมสร 120
คาบํ ารุงกีฬา 100
คาประกันอุบัติเหตุ 200
คาสมาชิก Internet 300 300
รวม 1720 500
รวมคาบํ ารุงตอปการศึกษา (1)+(2) 2,200
A. รวมคาบํ ารุงการศึกษาตอภาคการศึกษา 1,100

1.2 คาหนวยกิต (ตามระเบยีบมหาวทิยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียมการศึกษาสํ าหรับนัก
ศกึษาข้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2533 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2538))

รายวิชาบรรยาย หนวยกติละ 60   บาท
รายวิชาปฏิบัติการ หนวยกติละ     120   บาท

การค ํานวณคาหนวยกติ คดิในอัตราเฉลี่ย 22 หนวยกติตอภาคการศึกษา (ซ่ึงเปนจํ านวนหนวย
กติสงูสดุทีอ่นุญาตใหนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไดตามระเบียบฯ ของมหาวิทยาลัย) โดยแบงเปน

รายวิชาบรรยายหรือทฤษฎี ภาคการศึกษาละ 19 หนวยกติๆ ละ 60 บาท = 1,140 บาท
รายวิชาปฏิบัติ ภาคการศึกษาละ 3 หนวยกติๆ ละ 120 บาท =    360 บาท
B. รวมคาหนวยกติภาคการศึกษาละ = 1,500 บาท

1.3 คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ (ตามระเบยีบมหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย คาธรรมเนียม
การศกึษาพิเศษ สํ าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน พ.ศ. 2546)

C. คาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาละไมเกิน
5,000 บาท*

*แตละคณะ/หลักสูตรกํ าหนดคาธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ ในอัตราแตกตาง ตั้งแต 1,000
บาท ตอภาคการศึกษา ไปจนถึง 5,000 บาทตอภาคการศึกษา ดังปรากฏในขอ 2.2 คอลัมน C

2. สรุปอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ที่จะจัดเก็บสํ าหรับผูเขาศึกษา
ในปการศึกษา 2549

2.1 หลักการ
• จัดเกบ็ในอตัราที่กํ าหนดในระเบียบเดิม ตามขอ 1
• จัดเกบ็เปนรายเดียว (Single fee) ตอภาคการศึกษา โดยรวม A + B + C
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2.2 อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา ตอภาคการศึกษาปกติ

A B Cรายชื่อคณะและสาขาวิชา
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ท่ีเปดสอน

ในปการศึกษา 2549
คาบํ ารุงการ
ศึกษา

คาหนวยกิต คาธรรมเนียม
พิเศษ

รวม

1. เกษตรศาสตร 1,100 1,500 3,000 5,600
2. วศิวกรรมศาสตร 1,100 1,500 5,000 7,600
3. ศกึษาศาสตร 1,100 1,500 3,000 5,600
4. วทิยาศาสตร
    4.1 ทกุสาขาวิชา ยกเวน สาขา
          วทิยาการคอมพิวเตอร

1,100 1,500 3,000 5,600

4.2 สาขาวทิยาการคอมพิวเตอร 1,100 1,500 5,000 7,600
5. พยาบาลศาสตร 1,100 1,500 5,000 7,600
6. แพทยศาสตร
    6.1 สาขาวชิาแพทยศาสตร

1,100 1,500 - 2,600

6.2 สาขาวชิาเวชนิทัศน, รังสีเทคนิค 1,100 1,500 5,000 7,600
7. มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 1,100 1,500 3,000 5,600
8. เทคนิคการแพทย 1,100 1,500 5,000 7,600
9. สาธารสุขศาสตร 1,100 1,500 - 2,600
10. ทันตแพทยศาสตร 1,100 1,500 5,000 7,600
11. เภสชัศาสตร 1,100 1,500 5,000 7,600
12. เทคโนโลยี 1,100 1,500 5,000 7,600
13. สตัวแพทยศาสตร 1,100 1,500 5,000 7,600
14. สถาปตยกรรมศาสตร 1,100 1,500 5,000 7,600
15. วทิยาการจัดการ 1,100 1,500 5,000 7,600
16. ศลิปกรรมศาสตร 1,100 1,500 1,000 3,600
17. วทิยาเขตหนองคาย 1,100 1,500 5,000 7,600
หมายเหตุ รายการที ่6.1 และ 9 อาจเรียกเก็บคาธรรมเนียมพิเศษในอัตราภาคการศึกษาละ 3,000 บาท
ซ่ึงสามารถด ําเนินการไดโดยไมขัดตอประกาศของมหาวิทยาลัย

• ภาคการศกึษาฤดรูอน จัดเก็บในอัตราคร่ึงหน่ึงของคาธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ
• คาธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา ภาคการศึกษาละ 1,100 บาท

จึงเสนสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
มติ ทีป่ระชุมพิจารณาแลวมมีติเห็นชอบหลักการการปรับปรุงวิธีการจัดเก็บคา

ธรรมเนียมการศกึษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปการศึกษา 2549 ตามที่เสนอ ดวยเหตุผลทาง
กฎหมาย   และใหดํ าเนินการแกไขปรับปรุงระเบียบฯ วาดวยการจัดเก็บคาธรรมเนียมฯ ที่
เกีย่วของใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ไดรับความเห็นชอบตอไป ทั้งน้ี ที่ประชุมไดใหขอคิดเห็น
เสนอแนะเพิ่มเติม  ดังน้ี

1. ในปตอไป ขอใหมหาวทิยาลัยพจิารณาวเิคราะหรายละเอยีด  และจดัเกบ็คาธรรมเนยีม
การศึกษาใหเกิดความสมดุลย ของความรับผิดชอบตอคุณภาพการศึกษา   โดยรายไดจากคา
ธรรมเนียมการศึกษา ควรมสัีดสวนประมาณ 1 ใน 3 ของคาใชจายในการดํ าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย      ทัง้น้ี การเตรยีมตัวเพื่อรองรับระบบ ICL ควรคํ านึงถึงคุณภาพการศึกษา เพื่อ
ผลิตบณัฑติทีม่คีวามสามารถและตรงกับความตองการของตลาดดวย

2. การใหนักศึกษารับผิดชอบตอคาใชจายเปนส่ิงที่จํ าเปนและถูกตอง ซึ่งมหาวิทยาลัย
ทัว่โลกข้ึนคาธรรมเนียมการศึกษา ประมาณปละ 5-10 %  เปนมาตรฐาน ทุกป  แตทั้งน้ี ขอใหมี
ระบบทุนการศึกษารองรับดวย

3. มหาวทิยาลัย และคณะควรคํ านึงถึงการหารายได นํ าสินทรัพยที่มีมาทํ าประโยชนให
เกดิรายได  และปรับเปลีย่นกลยุทธเพือ่การสรางรายได เพือ่เตรียมการส ําหรับอนาคตอยางจริงจงั
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5.5 ขออนุมัติหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแกน จํ านวน  5  หลักสูตร
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยมหาวิทยาลัยและ

คณะในสังกัดไดเสนอขออนุมัติหลักสูตร ซ่ึงไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลัก
สูตร และคณะกรรมการผูทรงคณุวฒิุพิจารณาหลกัสตูรไดพิจารณาและแนะน ําใหแกไขขอความตางๆ ผูรับ
ผิดชอบหลกัสตูรไดด ําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว จํ านวน 5 หลักสูตร 
ซ่ึงมีรายละเอยีดการจํ าแนกหลักสูตรตามประเภทหลักสูตร ระดับปริญญา  คณะ   และประเภทการเปด
สอน ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงนํ าเสนอสภามหาวทิยาลัยเพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว มีมติเห็นชอบหลักสูตรตามที่เสนอ  5 หลักสูตร ดังน้ี

1. หลักสูตรศิลปศาสตรดษุฎีบณัฑติ  สาขาวิชาพัฒนศาสตร   หลักสูตรนานาชาติ
(หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2549)

2. หลักสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาจลุชีววทิยา (หลักสูตรใหม  พ.ศ. 2549)
3. หลักสูตรเภสชัศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวชิาเภสชักรรมคลนิิก (หลักสูตรปรับปรุง
       พ.ศ. 2549)
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาวชิาการบรหิารการศกึษา  (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2549)

5. หลักสูตรทนัตแพทยศาสตรบณัฑติ  สาขาวชิาทนัตแพทยศาสตร
      ฉบบัป พ.ศ. 2547   (ประเภทปรับปรุงเลก็นอย)

อน่ึง กรรมการและเลขานกุารสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมเพ่ิมเติมวา เน่ืองจากคณะกรรมการ
พิจารณาหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 5 ทาน ตองตรวจอาน
หลกัสตูร โดยตองใชเวลาคอนขางมาก ประกอบกับทุกทานมีภารกิจสํ าคัญอยางอื่นที่ตองปฏิบัติอยูมาก
แลว  จึงอาจไมเหมาะสมหากตองมีภาระการตรวจอานหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึนอกี  จึงใคร
เรียนหารือการปรับเปลี่ยนวิธีการ  โดยใครขอเสนอให ศาสตราจารยเกียรติคุณกํ าจร มนุญปจุ  อดีต
ประธานคณะกรรมการกลั่นกรองหลกัสตูร ของสภามหาวทิยาลยั และในปจจุบนัไดรวมเปนกรรมการพจิารณา
หลกัสตูรของสภามหาวทิยาลยัดวย  เปนผูตรวจอานและกลั่นกรองหลักสูตร  กอนนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัย

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ทีป่ระชุมเห็นชอบใหเปล่ียนวธิีการพิจารณาหลักสูตรในข้ันตอนกอนนํ าเสนอสภา

มหาวิทยาลัย โดยมอบให ศาสตราจารยเกียรติคุณกํ าจร มนุญปจุ เปนผูตรวจอานและกล่ันกรอง
หลักสูตร  ตามที่เสนอ

5.6  เสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ดวยคณะตางๆในสังกัด

โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจํ าคณะได
เสนอขออนมัุตปิริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษาโดยรับรองวาไดตรวจสอบรหัสประจํ าตัวนักศึกษา  ชื่อ-ชื่อ
สกุล รายวชิา  สาขาวชิา  และคะแนนเฉลีย่สะสม ถกูตองเรียบรอยแลว มหาวทิยาลยัจึงนํ าเสนอสภา
มหาวทิยาลยัเพ่ือพิจารณาอนุมัตติามอํ านาจตามความในมาตรา 16 (3) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ขอนแกน พ.ศ. 2541   จ ํานวน  901  คน   ประกอบดวย

- ระดบัปริญญาเอก 1 คน
- ระดับปริญญาโท                 39  คน
- ระดับปริญญาตรี                860   คน

ซ่ึงมีรายละเอยีดสรุปการจํ าแนกผูส ําเร็จการศกึษาตามคณะ   ระดบัหลกัสตูร  ชือ่ปริญญา ตามเอกสาร
ประกอบวาระการประชมุ

จึงนํ าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติ
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลว มีมติอนุมัติปริญญาใหผูสํ าเร็จการศึกษาตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 6  เร่ืองเสนอเพื่อทราบ

6.1  การประเมนิผลการด ําเนินงานของสถานวีทิยุกระจายเสยีงมหาวทิยาลัย
       ขอนแกน ประจ ําป 2548

รองอธกิารบดฝีายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ไดรายงานผลการดํ าเนินงานป 2548 และไดมีการตรวจสอบบัญชีของสถานีฯ  โดยหนวยตรวจ
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สอบภายใน ซ่ึงไดท ําการตรวจงบดุลและงบกํ าไรขาดทุน แลวเห็นวางบการเงินไดแสดงผลการดํ าเนิน
งานโดยถกูตอง  และมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดํ าเนินงานของ
องคกรในก ํากบั ตรวจสอบประเมินผลการดํ าเนินงานของสถานีวิทยุฯ เรียบรอยแลว สรุปผลดังน้ี

สถานีวทิยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแกน มีการพัฒนาระบบกระจายเสียงไดตามเปา
หมายทีต่ัง้ไว โดยมีคาใชจายในการจัดหาครุภัณฑเพ่ือดํ าเนินการในการพัฒนาเปนไปตามที่ตั้งไว จํ านวน
เงิน 1,117,340 บาท

ผลประกอบการของสถานีฯ มีดังน้ี

     ประมาณการ       เกิดข้ึนจริง
รายได 7,330,934.52  บาท 7,648,696.71  บาท
รายจาย 5,552,387.79  บาท 4,244,528.87  บาท
รายไดสูงกวารายจาย 1,778,387.79  บาท 3,404,167.84  บาท
นํ าไปเปนทุนสํ ารองสะสม    340,416.78  บาท
คงเหลือกํ าไรสุทธิ 3,063,751.06  บาท

ซ่ึงสามารถประกอบการไดมากกวาประมาณการ 4.34% และลดคาใชจายลงจาก
ประมาณการได 23.56%   ผลการดํ าเนินงานเมื่อเทียบกับประมาณการถือวาทํ าไดสํ าเร็จตามเปาหมาย

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.2 สรุปผลการด ําเนินงานสถานจดัการและอนุรักษพลังงาน คณะวศิวกรรมศาสตร
                  ประจ ําปงบประมาณ 2548

รองอธกิารบดฝีายบริหารเสนอตอที่ประชุมวา สถานจัดการและอนุรักษพลังงาน คณะ
วศิวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกนไดเสนอรายงานผลการดํ าเนินงาน ประจํ าปงบประมาณ 2548
และรายงานของผูสอบบัญชี  และมหาวทิยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการ
ด ําเนินงานขององคกรในกํ ากับ ตรวจสอบประเมินผลสถานจัดการฯ  เรียบรอยแลว สรุปผลดังน้ี

1. ดานผลงาน ป 2548 ตั้งเปาไว 110 แหง ผลการดํ าเนินการจริง 93 แหง ใหบริการ
22 จังหวดั เปนจังหวดัในภาคอีสาน 19 จังหวัด จํ านวน 90 แหง จังหวัดในภาคกลาง 1 จังหวัด  จํ านวน
1 แหง จังหวดัในภาคเหนอื 2 จังหวัด จํ านวน 2 แหง ซ่ึงทํ าไดตํ่ ากวาเปาหมาย รวม 17 แหง

2. รายไดจากการด ําเนินงานสงูกวาประมาณการ ตัง้ไว 13 ลานบาท รับจริง 15,826,823.95
บาท  สงูกวาประมาณการ 2,826,823.95 บาท

3. เปรียบเทยีบรายไดกับคาใชจายในการดํ าเนินงานป 2548 มีรายไดดํ าเนินงาน
15,826,823.95 บาท รายไดดอกเบี้ย 212,008.33 บาท รวมรับทั้งสิ้น 16,038,832.28 บาท คาใชจาย
จากการด ําเนินงาน 10,619,136.51 บาท คิดเปน 66.21% มีรายรับมากกวารายจาย 33.79% จํ านวนเงิน
5,419,695.77 บาท

4.  จัดสรรเงินเขากองทุนวิจัย จํ านวน 700,000 บาท กองทุนพัฒนาครุภัณฑ
394,018.85 บาท ตดัจายทรัพยสนิถาวรตามนโยบายเปลีย่นแปลงการบรหิารงบประมาณ เพ่ือจัดหาครุภัณฑ
จํ านวน 1,420,536.62 บาท จากทุนสะสม

5.  ใหทนุการศึกษา 13 ทุน จํ านวน 696,179 บาท
6.  จัดสรรใหคณะวศิวกรรมศาสตรและมหาวทิยาลยัขอนแกน จํ านวน 791,341.19 บาท
7.  จัดสรรเปนทุนสํ ารอง จํ านวน 791,314.19  บาท
8.   มีการจัดสรรเงินรางวลัประจํ าป 2548 จํ านวน 1,144,840 บาท คดิเปน 7.14% ของรายได
อน่ึง กระบวนการดํ าเนินงานเทียบกับดัชนีชี้วัดทํ าไดตามเปาหมาย
จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.3  สรุปผลการดํ าเนินงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแกน   
                     ประจํ าปงบประมาณ 2548

รองอธกิารบดฝีายบริหาร และคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร เสนอตอที่ประชุมวา ศนูยบม
เพาะวสิาหกจิ มหาวทิยาลยัขอนแกน ไดเสนอรายงานผลการด ําเนินงาน ประจํ าปงบประมาณ 2548 และ
รายงานการตรวจสอบบัญชี และมหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดํ าเนิน
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งานขององคกรในก ํากับ ตรวจสอบประเมินผลการดํ าเนินงานของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย
ขอนแกน ปงบประมาณ 2548  เรียบรอยแลว  สรุปผลดังน้ี

1. มีรายไดจากเงินงบประมาณแผนดนิ (สกอ.) 5,000,000 บาท รายไดจากการจดัสรรเงิน
รายไดของมหาวทิยาลยัจํ านวน 1,468,260 บาท ดอกเบีย้รับ 1,686.46 บาท รวมทัง้
สิน้ 6,469,946.42 บาท ซ่ึงเงินทีไ่ดรับจัดสรรจาก มข. ยังเบกิจายในป 2548 ไมแลว
เสร็จ ขอกนัไปเบกิจายในป 2549  มีรายจายด ําเนินงานจ ํานวน 3,592,140.97 บาท งบ
ลงทนุ (คาครุภัณฑ) 316,437.56 บาท คงเหลอืเปนทนุ 2,877,905.45 บาท

2. ดานผลการด ําเนินงาน ป 2548 เนน การพัฒนาขีดความสามารถในการสรางในธุรกิจ
6 สาขาหลกั คือ ดานเทคโนโลยี  สาขาความรู  สาขาอาหาร สาขาเคร่ืองดื่ม  สาขา
วทิยาศาสตรสุขภาพ   และสาขาอื่นๆ

3. มีการจัดอบรม 4  โครงการ
4. มีผูเขาการบมเพาะทั้งสิ้น 19 ราย ไดจดทะเบียนดํ าเนินธุรกิจที่มีศักยภาพดํ าเนินการ

ไปไดอยางตอเน่ือง 6 ราย คาดวาไมสํ าเร็จ 13 ราย ซ่ึงไดคัดเลือกผูเขารับการบม
เพาะตอเน่ืองป 2549 อีก 4 ราย

เม่ือเปรียบเทยีบกับดัชนีชี้วัดในป 2548 ของศูนยบมเพาะฯ ที่ตั้งไวคือ
1. จํ านวนภาคเอกชนที่เขารวมกิจกรรมของหนวยบมเพาะของมหาวิทยาลัยขอนแกน 

10 ราย เขารวมจริง 19 ราย สูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว
2. จํ านวนบริษัทใหมในรูปแบบ Start-up companies 5 ราย ท ําได 6 ราย สงูกวาเปา

หมายทีต่ัง้ไว
3. จํ านวนนกัศกึษาและบณัฑิตทีเ่ขามามสีวนรวมในกจิกรรมของหนวยบมเพาะฯ ของ

มหาวทิยาลัย 500 คน มีผูเขาอบรมตามโครงการ จํ านวน 541 คน  สูงกวาเปาหมาย
ทีต่ั้งไว

 จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.4  รายงานการดํ าเนินการปรับแผนยุทธศาสตรเปนแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัย
                   ขอนแกน ประจํ าป 2550 –2551

รองอธกิารบดฝีายแผนและสารสนเทศเสนอตอที่ประชุมวา เพ่ือใหการปรับยุทธศาสตรสู
การปฏบิตันํิ าไปสูเปาหมายของยุทธศาสตรประจํ าปงบประมาณ พ.ศ. 2548-2551 เปนไปอยางมีเอกภาพ
และประสทิธภิาพ และนํ าไปสูการปฏิบัติใหไดผล มหาวิทยาลัยไดมีการดํ าเนินการอยางเปนลํ าดับข้ันตอน
ซ่ึงสามารถสรุปสาระสํ าคัญ ไดดังน้ี

• วนัที ่20-21 สิงหาคม 2548 ณ โรงแรมสยามซิตี้ จัดประชุมสัมมนากํ าหนด “แนว
ทางการบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน เม่ือเปนมหาวิทยาลัยในกํ ากับของรัฐ” ซ่ึงที่
ประชมุสภามหาวทิยาลยัใหความเห็นชอบกํ าหนดเปาหมายเชิงกลยุทธโดยเปน
“มหาวทิยาลัยแหงการวิจัย”

• วนัที ่18 มกราคม 2549 ณ โรงแรมสยามซิตี้ จัดประชุมสัมมนา “ยุทธศาสตรการเปน
มหาวทิยาลยัแหงการวจัิยและหลกัการบริหารจดัการเพ่ือเปนมหาวทิยาลยัแหงการวจัิย”
เพ่ือระดมความคดิเหน็ในการจดัท ํายุทธศาสตรในการเปนมหาวทิยาลยัแหงการวจัิย
กรอบแนวคดิและหลกัการส ําคญัในการบรหิารมหาวทิยาลยัเพ่ือเปนกลไกในการขับ
เคลือ่นยุทธศาสตรการเปนมหาวิทยาลัยแหงการวิจัย ซ่ึงทีป่ระชุมสภามหาวิทยาลัย
ไดพิจารณา “แผนที่ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยขอนแกน (Strategy Maps) และหวง
โซคณุคา (Value Chain)”

• วนัที ่17-18 กมุภาพันธ 2549 ณ อินเตอรรีสอรท จัดประชุมสัมมนา “การจัดทํ าแผน
ปฏิบตัริาชการและแผนงบประมาณ ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2550-2551 ของ
มหาวทิยาลยัขอนแกน”  โดยมีวัตถุประสงคสํ าคัญเพ่ือใหไดแผนปฏิบัติราชการที่มี
ความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงศึกษาธิการและ
แผนการบริหารราชการแผนดิน  4 ป พ.ศ. 2548-2551 ซ่ึงที่ประชุมผูบริหาร
มหาวทิยาลยัพิจารณาทบทวนกลยุทธ โครงการและเสนอจุดเนนเพ่ือมุงสูการเปน
มหาวิทยาลัยแหงการวิจัย

• ส ําหรับการดํ าเนินการข้ันตอไปน้ัน จักไดสรุปและประมวลผลขอมูลและขอเสนอ
จากการด ําเนินการจัดทํ าแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยขอนแกน ปงบประมาณ
พ.ศ. 2550-2551 ที่มีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป
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กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548-2551 และแผนการบริหารราชการแผนดิน 4 ป
พ.ศ. 2548-2551 ซ่ึงจะทํ าใหการปฏิบัติตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสามารถบรรลุ
วสิยัทศันตามทีก่ํ าหนดไว รวมทั้งเปนแผนแมบทสํ าหรับคณะหนวยงานในการแปลง
แผนสูการปฏิบัติไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม

จึงเสนสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.5 ผลการพจิารณาคดีศาลปกครอง   ผูบริหารมหาวิทยาลัยถูกฟอง
       กรณสีหกรณออมทรัพย มหาวิทยาลัยขอนแกน จํ ากัด

อธกิารบดเีสนอตอที่ประชุมวา ตามที่นายไพศาล  แสงสุวรรณ กับพวก รวม 310 รายซ่ึง
เปนลกูจางและขาราชการสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน ไดย่ืนฟองมหาวิทยาลัยและผูบริหารมหาวิทยาลัย
ซ่ึงเปนองคประชมุที่ประชุมคณบดี เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2548 จํ านวน 34 ราย ตอศาลปกครองจังหวัด
ขอนแกน ตามคดีหมายเลขดํ าที่ 146/2548 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2548 ขอใหพิพากษา

1.  เพิกถอนมตทิีป่ระชุมคณบดีในการประชุมคร้ังที่ 6/2548 เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2548
และเพิกถอนประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ฉบับที่ 305/2548 ลงวันที่ 20 เมษายน 2548  เร่ืองยกเลิก
การระงับการหักเงินเดือน

2. ใหเรียกเงินเดอืนที่ผูถูกฟองคดีที่ 1 หักสงใหกับสหกรณฯ คืนใหแกผูฟองคดี
3. ใหผูบริหารมหาวิทยาลัยขอนแกน ทั้ง 32 คน เขารับการอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับ

สงูเขมขนแหงวดัไรขิง จังหวัดนครปฐม โดยใชทุนสวนตัว และตองผานการทดสอบหลักสูตรดังกลาวหาก
ผูบริหารรายใดสอบไมผานหลักสูตรก็ใหพนจากตํ าแหนงทางการบริหารในมหาวิทยาลัยขอนแกน

4.  ใหระงับการหกัเงินเดือนของกลุมผูฟองคดีเพ่ือชํ าระหน้ีพิพาทที่เปนคดีความแลว จน
กวาคดีจะแลวเสร็จ

ศาลไดตรวจพจิารณาคํ าฟองและเอกสารอื่นๆในสํ านวนคดี รวมทั้งไดตรวจพิจารณาบท
กฎหมายทีเ่กีย่วของประกอบดวยแลว ศาลรับพิจารณาคํ าฟองและคํ าขอตามขอ 1 และขอ 2   และศาล
ไดนัดฟงค ําพิพากษา ในวันที่ 26 มกราคม 2549 เวลา 14.00 น. โดยศาลพิเคราะหแลวเห็นวา มติของที่
ประชมุคณบด ี ในการประชุมคร้ังที่ 6/2548 เม่ือวันที่ 23 มีนาคม 2548 และประกาศมหาวิทยาลัย
ขอนแกน ฉบับที่ 305/2548 ลงวันที่ 20 เมษายน 2548  ชอบดวยระเบียบกฎหมายแลว ปญหาอื่นจึงไม
จํ าตองวินิจฉัย จึงมีคํ าพิพากษายกฟอง

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.6 ผลการเวยีนเสนอขออนุมัติปริญญาใหแกผูสํ าเร็จการศึกษา
กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยเสนอตอที่ประชุมวา ในชวงที่ไมมีการประชุม

สภามหาวทิยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยไดจัดทํ าหนังสือเวยีนเสนอตอกรรมการสภามหาวทิยาลยัเพ่ือ
พิจารณาอนุมัตปิริญญาใหแกผูส ําเร็จการศกึษา จํ านวน 2 คร้ัง และเมื่อถงึวนัทีค่รบก ําหนดการเวยีนหนังสอื
แลวปรากฏวาไมมีขอทกัทวงแตประการใด จึงถอืวาสภามหาวทิยาลัย  มีมติอนุมัติ  ดงัน้ี

คร้ังที ่1 ตามหนังสอืมหาวทิยาลยั ที ่ศธ 0514.1.1.2/ว.643  และตามบนัทกึ ที ่ศธ 0514.1.1.2/
ว.041   ลงวนัที ่ 1 กมุภาพันธ 2549  โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่  8 กุมภาพันธ 2549

- ระดบัปริญญาเอก                  4   คน
- ระดับปริญญาโท                 40   คน
- ระดับปริญญาตรี            2   คน
           รวม       46   คน

คร้ังที ่2 ตามหนังสอืมหาวทิยาลยั ที ่ศธ 0514.1.1.2/ว.955  และตามบนัทกึ ที ่ศธ 0514.1.1.2/
ว.431  ลงวนัที ่ 14 กุมภาพันธ 2549  โดยครบรอบการเวียนหนังสือในวันที่  21 กุมภาพันธ 2549

- ระดับปริญญาโท          22    คน
- ระดับปริญญาตรี        9    คน

        รวม      31    คน

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ
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6.7 รายงานการปฏิบัติงานของอธิการบดี  ประจ ําเดือนมกราคม 2549
อธกิารบดีเสนอตอที่ประชุมวา ในเดอืนมกราคม  2549  อธกิารบดไีดปฏิบตัภิารกจิตางๆ

ประกอบดวย งานประจ ําทัว่ไป  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับตางประเทศ/วิเทศสัมพันธ  และอื่นๆ  ซ่ึงมีราย
ละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.8 สรุปกจิกรรมตาง  ๆของมหาวทิยาลัยขอนแกน ระหวาง  1 มกราคม  - 28 กมุภาพนัธ 2549
รองอธกิารบดฝีายกิจการพิเศษเสนอตอที่ประชุมวา ดวยในชวงวันที่ 1 มกราคม  - 28

กมุภาพันธ 2549  มหาวทิยาลยัไดด ําเนินกิจกรรมที่สํ าคัญๆ ในดานการพัฒนาวิชาการและผลิตบัณฑิต
การวจัิย  การบริการวิชาการ   การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม  การพัฒนานักศึกษา  การตางประเทศ  การ
พัฒนาระบบบริหารและบุคลากร  การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดกิจกรรมพิเศษอื่นๆ  ซ่ึงมี
รายละเอียดบันทึกในแผนซีดี

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

6.9 รายงานสรุปขาวมหาวิทยาลัยขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร ส่ือมวลชน
      เดือน มกราคม และ กุมภาพันธ 2549

รองอธกิารบดีฝายกิจการพิเศษเสนอตอที่ประชุมวา ดวยฝายกจิการพิเศษ และงานประชา
สมัพันธ ไดรวบรวมรายงานขาวมหาวทิยาลยัขอนแกนในหนาหนังสือพิมพ วารสาร สื่อมวลชน  ประจํ าเดือน
มกราคม และกมุภาพันธ 2549   โดยแยกประเภทเปนขาวดานตางๆ เชน  ขาวพัฒนาวิชาการและผลิต
บณัฑิต  งานวจัิย  บริการวิชาการ  การพัฒนาระบบบริหารและบุคลากร  พัฒนานักศึกษา กิจกรรมพิเศษ
เปนตน ซ่ึงมีรายละเอียดบันทึกในแผนซีดี

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เร่ืองอื่นๆ

7.1  รางหลกัเกณฑและวิธีการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนใน
                   สถาบนัอุดมศึกษา  สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน

รองอธกิารบดีฝายพัฒนาบุคลากรเสนอตอที่ประชุมวา ตามทีค่ณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา (ก.พ.อ.) ไดแจงหลกัเกณฑ วธิกีาร  และเง่ือนไขการขยายเวลาราชการของ
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา โดยใหสภามหาวิทยาลัยพิจารณาความเหมาะสมของการขยาย
เวลาราชการ ตามหนังสือสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509/ว 1  ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ
2548  เพ่ือใหการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย
ขอนแกน เปนไปตามเจตนารมณของนโยบายรัฐดานการปฏิรูปอุดมศึกษา และทิศทางการพัฒนา
มหาวทิยาลยัขอนแกน  ที่ประชุมคณบดีคร้ังที่ 2/2549 เม่ือวันที่ 8 กุมภาพันธ 2549  มีมติใหแตงตั้งคณะ
ท ํางานเพือ่พิจารณาก ําหนดหลักเกณฑกลางในการพิจารณาควาามจํ าเปนของหนวยงานประกอบการ
พิจารณาการขยายเวลาราชการ ประจํ าป 2549  ตามคํ าสั่งมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 427/2549  ลงวันที่
9 กมุภาพันธ  พ.ศ. 2549  และทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คร้ังที่ 2/2549  เม่ือวันที่ 23
กมุภาพันธ 2549 ไดเหน็ชอบในหลกัการก ําหนดเกณฑกลางตามรางประกาศสภามหาวทิยาลยัขอนแกน วา
ดวยหลกัเกณฑและวธิกีารการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบนัอดุมศกึษา สงักดั
มหาวทิยาลยัขอนแกน  ซ่ึงมีรายละเอยีดตามเอกสารประกอบวาระการประชุม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
1. อนุมัตริางประกาศสภามหาวิทยาลัยขอนแกน วาดวย หลักเกณฑและวิธีการการขยายเวลา

ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน
2. ใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลทํ าหนาที่แทนสภามหาวิทยาลัยในการพิจารณาการขยาย

เวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแกน และ
อาจพจิารณาแตงตั้งคณะทํ างานดํ าเนินการไดตามความเหมาะสม
มติ ทีป่ระชุมพจิารณาแลวมมีติอนุมติัรางประกาศสภามหาวทิยาลัยขอนแกน
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วาดวย หลักเกณฑและวธิกีารการขยายเวลาราชการของขาราชการพลเรอืนในสถาบนัอุดมศึกษา
สังกดัมหาวทิยาลัยขอนแกน โดยใหปรับแกไขขอความใหเหมาะสมยิง่ข้ึน   และใหคณะกรรมการ
บริหารงานบคุคลท ําหนาทีแ่ทนสภามหาวทิยาลัย ในการพจิารณาการขยายเวลาราชการ ฯ  ตามที่
เสนอ

7.2  การรายงานผลงานของคณะวิศวกรรมศาสตร
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรเสนอตอที่ประชุมวา ขอรายงานผลงานของคณะ

วิศวกรรมศาสตร ใหสภามหาวิทยาลัยไดรับทราบ ดังน้ี
1. การจดัประชุมวิชาการนานาชาติ TISD

  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  รวมกบัวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชปูถัมภ สาขาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และศูนยวิจัยและพัฒนาโครงสรางมูลฐานอยาง
ย่ังยืน  มหาวทิยาลัยขอนแกน  จัดประชุมวิชาการ หัวขอ เทคโนโลยีและนวัตกรรมสํ าหรับการพัฒนา
อยางย่ังยืน  “International Symposium on Technology for Sustainable Development: Towards
Changing (TISD2006) ” ระหวางวนัที่ 25-26  มกราคม  2549  ณ  โรงแรมโชฟเทล ราชาออคิด
จังหวัดขอนแกน  ซ่ึงการประชมุวชิาการนานาชาติ TISD คร้ังน้ีคณะวิศวกรรมศาสตรดํ าเนินการจัดข้ึนเปน
คร้ังแรก เน่ืองจากเห็นวา การที่ประเทศไทยและประเทศในแถบอนุภูมิภาคลุมน้ํ าโขงจะพัฒนาทางดาน
เทคโนโลยีและนวตักรรมนั้น  ทางหนึ่งข้ึนอยูกับความกาวหนาทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางวิศวกรรม
สาขาตาง ๆ และตองมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับหลักการของการพัฒนาอยางย่ังยืน รวมถึงการมี
คณุภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี  การประชมุวิชาการนานาชาติ TISD  ดงักลาวจึงเปนแนวทางหนึ่งใน
การเปดเวทโีลกใหนักวิจัยรุนเกา  รุนใหม  นักวิชาการ คณาจารย บุคลากรจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งไทย
และตางประเทศ และวศิวกรในสาขาวิชาที่หลากหลายไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรูใหม ๆ ประสบการณ
ดานการวจัิย และความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ
            จากการจดังานคร้ังน้ีมีผูสนใจเขารวมเสนอผลงานวิจัย  จํ านวน  150   บทความ และมีผูเขารวม
ประชุมจํ านวนมาก ในจ ํานวนนีเ้ปนชาวตางชาติจากประเทศตาง ๆ อาทิ ประเทศออสเตรีย  เนเธอแลนด
มาเลเซีย  ญี่ปุน ลาว  เวียดนาม เปนตน

  และจากการประสบความสํ าเร็จอยางย่ิงจาก การประชุมวิชาการนานาชาติ TISD2006 คณะ
วศิวกรรมศาสตร จึงไดจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการ นานาชาติ ในเร่ือง “International Engineering
Symposium on Technology for Sustainable Development: Towards Changing (TISD2006) ”
ตอเน่ือง ข้ึนในวนัที่  30  มกราคม 2549  ที่โรงแรมดอนจันพาเลซ เวียงจันทน ประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มีผูเขารวมการประชุมประมาณ 120 คน และมีการนํ าเสนอบทความรวมทั้ง
สิน้ 16 บทความ การจัดประชุมวิชาการคร้ังน้ี เปนการเปดโอกาสใหบุคลากร นักวิชาการ และนักศึกษา
ของมหาวทิยาลยัตางๆ ในประเทศลาว ประกอบดวย มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว มหาวิทยาลัยสภานุวงศ
และมหาวทิยาลยัจํ าปาศักดิ์ ไดมีโอกาสเขารวมรับฟงและนํ าเสนอผลงานในระดับนานาชาติ และเพ่ือเปน
การแลกเปลีย่นความคดิเห็นในการนํ าเอาความรูไปใชในการพัฒนาประเทศและกลุมประเทศตอไป

2. ทมีนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มข. ควารางวัลชนะเลิศ
                การประชันทักษะดาน  Embedded System Topgun Rally 2006

นักศกึษาภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยขอนแกน ประกอบดวย
นายกฤษดา วุฒิเฉลิมศักดิ์ นายจักรี วิญญาณ  นายอัษนัย ปนจอม นายวีระยุทธ บรรจงแกว และ
นางสาวธัญญาภรณ จิระด ํารงค ควารางวัลชนะเลิศ การประชันทักษะทางดาน Embedded Systems
TESA Topgun Rally 2006 ซ่ึงจัดในวนัเสารที่ 7,14,21,28 มกราคม และ 4 กุมภาพันธ 2549 ณ อาคาร
60 ป คณะวศิวกรรมศาสตร ม.เกษตรศาสตร   การประชัน TESA Topgun Rally 2006   เปนเวทีเพ่ือ
เสริมสรางนักออกแบบและพัฒนาทางดาน Embedded Sytems ใหสามารถตอบสนองตอความตองการ
ของภาคอตุสาหกรรม ทั้งในและตางประเทศ ตลอดจนยกระดับนักพัฒนาไทยใหสามารถแขงขันไดใน
เวทีโลก  นอกจากเงินรางวลัมูลคา 50,000 บาทพรอมโลและเกียรติบัตรแลว ทีมนักศึกษายังไดมีโอกาส
ไปเย่ียมชมศนูยเทคโนโลยีของบริษัทโตโยตา ณ ประเทศญี่ปุน เปนเวลา 1 สัปดาห

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ
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7.3 การพจิารณาภาระงานของอาจารย
              ประธานสภาคณาจารยเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่ไดเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราว
ประชุมคร้ังที่ 1/2549 เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2549  เกีย่วกับการพจิารณาภาระงานของอาจารยและการ
ตดิตามผลงาน ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ 890/2548 เร่ือง ภาระงานข้ันตํ่ าสํ าหรับอาจารย
มหาวิทยาลัยขอนแกน  และ ประกาศมหาวทิยาลัยขอนแกน ที่ 891/2549 เร่ือง แนวทางการติดตาม
ผลงานทางดานวชิาการสํ าหรับอาจารยมหาวิทยาลัยขอนแกน ซ่ึงเห็นวายังไมสอดคลองกันน้ัน  ใครขอ
เสนอใหกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยพิจารณาทบทวนอีกคร้ัง โดยที่ประชุมสภาคณาจารย
เห็นวามหาวทิยาลัยควรมีระบบสนบัสนุนงานวจัิยเพ่ือใหการติดตามผลงานวิชาการเกิดความเปนธรรม

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อธกิารบดีขอใหประธานสภาคณาจารยทํ าหนังสือเสนอประเด็นปญหาและขอ

เสนอแนะในเรื่องน้ี เพือ่เสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลพิจารณาตอไป   

7.4 นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกนไดรับรางวัลพระราชทาน
รองอธกิารบดีฝายพัฒนานักศึกษาเสนอตอที่ประชุมวา  ในปน้ี มีนักศึกษามหาวิทยาลัย

ขอนแกน ไดรับการคดัเลอืกใหไดรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ประจํ าปการศึกษา 2548  1 ราย คอื นายวรพจน ชัยสิทธิอนันต  นักศึกษาคณะเภสัชศาสตรชั้นปที่ 5
โดยรางวลัน้ีจะพระราชทานใหนักศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2  ราย จาก 27 สถาบนั ซ่ึงในปที่
ผานมานกัศกึษาคณะทนัตแพทยศาสตร ชัน้ปที ่5 ไดรับรางวลัพระราชทานดงักลาวดวยแลวเชนกนั

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

7.5 มหาวทิยาลัยขอนแกนผาตัดผูปวยโรคหัวใจไดอันดับสูงสุดของประเทศ
รศ.เชดิชยั ตันติศิรินทร เสนอตอที่ประชุมวา ในป 2548   มหาวทิยาลัยขอนแกน  โดย

ศนูยหวัใจสริิกติิ ์และ คณะแพทยศาสตร สามารถผาตัดผูปวยโรคหัวใจ ไดมากที่สุดของประเทศไทย
โดยสามารถผาตัดผูปวยได จํ านวนประมาณ  1,800   คน  จากศูนยหัวใจสิริกิติ์  1,200 คน  และคณะ
แพทยศาสตร 600   คน โดยมีผลงานเพิ่มข้ึนมาจากป 2547  ซ่ึงผาตัดไดมากเปนอันดับสองของประเทศ

จึงเสนอที่ประชุมเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

7.6 การใหคณะมานํ าเสนอผลงานตอสภามหาวิทยาลัย
อธกิารบดเีสนอตอที่ประชุมวา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังตอๆไป เหน็ควรให

คณบดคีณะตางๆ มานํ าเสนอผลงาน การพัฒนา ความกาวหนาในการดํ าเนินงานของคณะ ตลอดจน
ปญหาอุปสรรค ใหที่ประชุมสภามหาวทิยาลัยไดรับทราบ  โดยในการประชุมสภามหาวิทยาลัยแตละคร้ัง
ก ําหนดใหมีการนํ าเสนอผลงาน 1 คณะ ประมาณ 10-15 นาที

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ทีป่ระชุมเห็นชอบตามที่เสนอ

7.7 การจดัประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ นครเวียงจันทน
 อธกิารบดีเสนอตอที่ประชุมวา มหาวทิยาลยัขอนแกนกํ าลังจะจัดตั้งชมรมนักศึกษาลาว
มหาวิทยาลัยขอนแกน  โดยรวบรวมศิษยเกา มข. ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ซ่ึงขณะน้ีมีหลายคนไดเปนระดับผูนํ าของประเทศ  จึงเหน็ควรจดัใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ทีเ่วียงจันทน  เพ่ือพบปะสังสรรครวมกับศิษยเกาทีอ่ยูในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อาจจดัใหมีการเสวนาเร่ืองมหาวทิยาลยัขอนแกนกบัการพัฒนาทรัพยากรมนุษยของสาธารณรัฐประชาชนลาว
โดยเชิญรัฐมนตรีที่เกีย่วของ หรือทตูมารวมเสวนา ซ่ึงหากสภามหาวทิยาลยัเหน็ชอบ  มหาวทิยาลยักจ็ะไดจัดหา
เวลาทีเ่หมาะสมตอไป

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
ทีป่ระชุมเห็นชอบตามที่เสนอ

7.8 การจดัต้ังพิพิธภัณฑสัตวน้ํ า   ทีว่ทิยาเขตหนองคาย
ผูรักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิทยาเขตหนองคายเสนอตอที่ประชุมวา ตามที่

จังหวดัหนองคายไดรับงบประมาณ ในการจดัตั้งพิพิธภัณฑสัตวน้ํ า  โดยก ําหนดจัดตั้งที่สถานีรถไฟ
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จังหวัดหนองคายนั้น  เน่ืองจากมีปญหาเร่ืองสถานที่ จึงไดยายมาจัดตัง้ทีว่ทิยาเขตหนองคาย โดยไดงบ
ประมาณจัดสรางพิพิธภัณฑฯ ประมาณ  179 ลาน พิพิธภัณฑดังกลาวจะเปนสถานที่รวบรวมขอมูลสัตวน้ํ า
ของลํ าน้ํ าโขงทั้งหมด

จึงเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ
ทีป่ระชุมรับทราบ

7.9 การพิจารณาเรือ่งตางๆในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ประธานเสนอตอทีป่ระชุมวา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย

ควรพิจารณาในเร่ืองที่เปนนโยบาย หรือหลักการใหญๆ ไมควรตองพิจารณาเร่ืองเลก็นอยที่สามารถทํ า
ความเขาใจกันไดเองภายในมหาวิทยาลัย  ทั้งน้ี ขอมอบใหอธกิารบดีรับไปพิจารณาหาวิธีการตอไป

ทีป่ระชุมรับทราบ และอธิการบดีรับไปพิจารณา

เลิกประชุม   11.30 น.

          (ลงชื่อ)                  กลุธดิา  ทวมสุข
(รองศาสตราจารยกุลธิดา  ทวมสุข)

                                                                รองอธกิารบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ
                      กรรมการและเลขานุการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน

นางพิจิตรา  เปรมชัยสวัสดิ์
นางสุภารัตน  มูลศรี
นางสาวลัลธริมา ประจง
ผูจดรายงานการประชุม
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